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Skaidrojums Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā 

projekta „Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

ietvaros” 

Identifikācijas Nr. VND2012/58-ERAF 
 

 

 

1. Jautājums. Kādā biezumā un kādas markas asfalta paredzēts seguma izbūvei. 

 

Atbilde. 

Lūdzu skatīt pielikumā, ŪKT-28a lapa. 

 

2. Jautājums. Lūdzam precizēt automātiskās vadības un kontroles specifikāciju 

uzstādāmajām iekārtām. 

 

Atbilde. 

Automātiskās vadības un kontroles specifikāciju precizēt pēc ražotāju izstrādājumiem. 

 

3. Jautājums. Lūdzam precizēt esošo skataku skaitu, kuras paceļamas līdz ielas seguma 

virsmai (tāmē nav paredzēti šādi apjomi). 

 

Atbilde. 

Informējam, ka šāda precizēšana nav nepieciešama. 

 

4. Jautājums. Ūdens torņa rekonstrukcijā paredzēto darbu apjomos, norādīta 

siltināšana, kura nav tāmēs. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka tāmē ir pozīcija „Esošās ūdens torņa tvertnes V-100 m3 atjaunošana”, t.i., 

esošās krāsas noņemšana, tvertnes gruntēšana un krāsošana no ārpuses un iekšpuses, tvertnes 

siltināšana un iekšējo cauruļu un armatūru izbūve (skatīt esošā torņa rasējumā). Būvniecības 

laikā uzstādīt pagaidam hidroforu esošajā atdzelžošanas stacijā”. 

 

5. Jautājums. Tāmēs nav norādīts apjoms ŪAS kosmētiskam remontam. 

 

Atbilde. 



 
 

Informēja, ka esošās ēkas izmēri ir 5,0x4,2x4,0m. 

 

6. Jautājums. Lūdzam precizēt sadzīves kanalizācijas aku skaitu, nesakrīt tāmēs apjomi 

ar projektu. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka sadzīve kanalizācijas aku skaits ir 70 gab. 

 

7. Jautājums. Tāmēs nav paredzētas aizsargčaulas dzelsbetona groda akās. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka aizsargčaulu skaits ir: OD200 – 150gab.; OD160 – 53gab. 

 

8. Jautājums. Paskaidrojošā rakstā norādītie darbi betona pamatnes un dīķa krasta 

nostiprināšanai nav paredzēti tāmes apjomos. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka Tāmē ir pozīcija dzelzsbetona aka ugunsdzēsības vajadzībām H = 3.0m, 

DN1500mm ar visu akas aprīkojumu. Paskaidrojuma rakstā norādīts, ka ugunsdzēsības 

vajadzībām, kur ūdeni paredzēts ņemt no dīķa, projektē PEH OD300mm cauruļvadus un 

dzelzsbetona aku, kurai dziļums H = 3.0m, akas diametrs - 1500mm, darba tilpums V =4m3. 

 

9. Jautājums. Tāmēs nav norādīti grunts nomaiņas apjomi. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka Tāmē ir pozīcijas – Asfalta  seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā – 

1700,0m2; Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā – 9500,0m2; Granta 

seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā – 900,0m2. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      M. Dadzis              


